


§ 1 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1. BANK / Organizator – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 17, 

85-959 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS 0000010821, NIP: 554-031-42-71,  o kapitale zakładowym 97 290 400 zł  w 
całości wpłaconym, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, 

2. KONTO NESTOR – Pocztowe Konto Nestor; będące rachunkiem oszczędnościowo – 
rozliczeniowym prowadzonym przez Bank dla osób fizycznych,  

3. KONTO STANDARD – Pocztowe Konto Standard, będące rachunkiem oszczędnościowo – 
rozliczeniowym prowadzonym przez Bank dla osób fizycznych, 

4. KONTO ZAWSZEDARMOWE – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony 
przez Bank dla osób fizycznych, zwane dalej „Kontem”, 

5. OPŁACANIE RACHUNKÓW – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu Konta  Posiadacza 
na podstawie dyspozycji przelewu złożonego w sieci placówek Banku oraz w Placówkach 
Poczty Polskiej S.A.  prowadzących obsługę Klientów Banku, zwana dalej „przelewem”, 

6. UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca posiadaczem Konta spełniająca warunki wskazane w 
§ 3, 

7. UMOWA – umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o 
świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady organizacji Programu 
„Opłaca się opłacać”, zwanego dalej „Programem”. 

2. Celem Programu jest podniesienie popularności produktów i usług oferowanych przez 
Bank, w szczególności Kont. 

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia mają, zgodnie z art. 919 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) charakter publicznego 
przyrzeczenia Banku Pocztowego S.A. wypłaty premii pieniężnej, zwanej dalej  "Premią", 
w zamian za wykonanie przez uczestników Programu oznaczonych czynności i spełnieniu 
określonych w niniejszym Regulaminie warunków wypłaty Premii, zwanego dalej 
"Publicznym przyrzeczeniem". 

4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl, w sieci 
placówek Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A.  prowadzących obsługę Klientów 
Banku.  

5. Program obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 r. Zakończenie obowiązywania Programu 
nastąpi w dniu wskazanym odrębnie przez Organizatora poprzez odwołanie Publicznego 
przyrzeczenia, nie wcześniej jednak niż 30 wrzesień 2015 r. 

6. Ogłoszenie o odwołaniu Publicznego przyrzeczenia, a tym samym o zakończeniu Programu 
Organizator zamieści na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl, w sieci placówek 
Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A.  prowadzących obsługę Klientów Banku nie 
później niż miesiąc przed datą zakończenia Programu , a Uczestnicy Programu zostaną 
dodatkowo poinformowani w tym terminie o zakończeniu Programu w sposób i w formie 
przewidzianej w Umowie dla przekazywania wyciągów bankowych.  

 



 
§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie 

 
1. Uczestnikami Programu  mogą być osoby fizyczne z grupy osób określonej na podstawie 

niniejszych kryteriów, które należy odczytywać łącznie: 
1) na dzień ogłoszenia Programu nie posiadały, bądź nie były współposiadaczem 

Pocztowego Konta (Standard, Nestor, ZawszeDarmowego) w Banku oraz w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień uruchomienia  Programu. 

2) zawarły Umowę o prowadzenie Konta, 
3) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu 

bezpośredniego własnych produktów lub usług po ustaniu celu ich zebrania, 
4) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu 

produktów lub usług podmiotów z nim współpracujących, 
5) wyraziły zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia 
wywołującego,  

6) podały co najmniej jeden poprawny numer telefonu kontaktowego (format 9 cyfr w 
jednym ciągu, bez znaków specjalnych i tekstów), 

7) przez okres trwania Programu nie odwołały żadnej ze zgód, o których mowa w pkt. 4-
5 powyżej oraz nie złożyły sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank. 

2. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się od momentu spełnienia warunków 
uczestnictwa w Programie, określonych w ust. 1 powyżej, do momentu utraty przez 
Uczestnika prawa do udziału w Programie albo zakończenia Programu.  

3. Uczestnik może w każdym czasie złożyć w Banku oświadczenie o rezygnacji z udziału  
w Programie.  

4. Warunki Programu nie stanowią zmiany warunków prowadzenia Konta, które określone 
są odrębnie w zawartej pomiędzy Bankiem i Uczestnikiem „Umowie o prowadzenie 
rachunków bankowych”. 

 
§ 4 Warunki nabycia prawa do Premii oraz zasady ustalania jej wysokości i wypłaty 

  
1. Premia pieniężna przysługuje tym Uczestnikom, którzy aktywnie korzystali z Konta w 
miesiącu, którego dotyczy Premia, przez co Bank rozumie łączne spełnienie poniższych 
warunków Regulaminu: 
1)  wpływu na Konto w łącznej minimalnej kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), w 
formie przelewu, z wyłączeniem przelewów dokonywanych z rachunków prowadzonych przez 
Bank na rzecz Klientów detalicznych,  
2) zrealizowanie w sieci placówek Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A.  
prowadzących obsługę Klientów Banku dowolnej ilości przelewów na inne rachunki (z 
wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klientów detalicznych)  . 

2. Premia będzie wypłacana raz w miesiącu przez 5 następujących po sobie miesięcy 
kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy o Konto. 

3. Wysokość Premii ustalana jest jako równowartość 10% (dziesięć procent) łącznej kwoty 
przelewów, których zapłata dokonana została przez Uczestnika z tym zastrzeżeniem że: 



 1) maksymalna wysokość Premii, przysługującej Uczestnikowi w okresie trwania 
Programu, naliczana przez Bank w każdym miesiącu kalendarzowym dla Uczestnika 
wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), 

 2) premia za dany miesiąc wypłacana będzie przez Bank jako jedna łączna kwota, 
wynikająca ze wszystkich płatności dokonanych przez Uczestnika, spełniających warunek 
nabycia prawa do Premii, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zaokrąglona do pełnych 
groszy, 

 3) Uczestnik nie nabywa prawa do Premii, jeżeli obliczona przez Bank kwota Premii 
będzie niższa niż 0,01 zł. 

4. Bank dokona wypłaty Premii w terminie do 15 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego poprzez przekazanie Uczestnikowi należnej kwoty na Konto. 

5. Otrzymana przez Uczestnika Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 
361 z późn. zm.).  

 
§ 5. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Programie 

stosownie do zapisów Regulaminu w ramach przetwarzania w celu marketingu 
bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora na podstawie art. 23 ust. 1 
pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).  

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na potrzeby uczestnictwa w Programie na 

zasadzie dobrowolności.  
§ 6. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być złożone przez Uczestnika w formie 

pisemnej, na adres Banku lub telefonicznie pod numerem infolinii Banku 801 100 500.. 
2. Złożone reklamacje Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia przyjęcia reklamacji. 
3. Uczestnik, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia 

reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Bank, listem zwykłym na aktualny adres korespondencyjny zarejestrowany w systemie 
Banku do przekazywania korespondencji dotyczącej Umowy. 

 
§ 7. Zmiany zasad funkcjonowania Programu 

 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu. 
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 

wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:  
1) wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania 

przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu 
stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Bank ma obowiązek ich wprowadzenia 
lub stosowania w celu prawidłowego wykonania zasad Programu, 



2) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikającej z rekomendacji i 
zaleceń organów nadzoru, Związku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, w 
zakresie w jakim Bank ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu 
prawidłowego wykonania zasad Programu.  

3. Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie będzie udostępniane na stronie internetowej 
Banku www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A. 
prowadzących obsługę Klientów Banku; nie później niż 14 dni przed datą 
proponowanego ich wejścia w życie, a Uczestnicy Programu zostaną dodatkowo 
poinformowani o zmianach regulaminu nie później niż 14 dni przed datą proponowanego 
ich wejścia w życie w sposób i w formie przewidzianej w Umowie dla przekazywania 
wyciągów bankowych. 

4. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie dla Uczestników Programu od dnia 
wskazanego w informacji o zmianach Regulaminu przekazanej zgodnie z ustępem 
poprzedzającym. 

5. Uczestnik Programu nie akceptujący proponowanych zmian Regulaminu może złożyć 
sprzeciw w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach, co skutkuje 
rezygnacją Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym. Nie złożenia takiego 
oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na dokonane 
zmiany Regulaminu. 

 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku zamknięcia Konta lub wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 
7 Regulaminu lub odwołania zgód,  o których mowa w §3 ust. 1 pkt 4-5  Regulaminu 
Uczestnik kończy swoje uczestnictwo w Programie.  

2. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Programu nie powoduje utraty prawa Uczestnika do 
Premii za ostatni miesiąc przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, bądź 
zakończenia Programu. 

 
 
Warszawa, 17 sierpnia 2015 r.  


	Strona 1

